VVG High Strength. PerfeŬt i kombination med RivdomTWO.
Du oplever ƐŝŬŬĞƌƚogså stigende krav til de
tilgængelige materialer og værktøjer i
hverdagen. Derfor leverer VVG en lang række
højstyrke blindnitter som beskrevet
nedenfor.
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VVG Processing
Totalleverandøren VVG tilbyder hele
spektret: Moderne akku-værktøjer fra
Rivdom-serien, manuelt håndværktøj,
grundigt konstrueret trykluft og hydraulisk
nitteværktøj, samt individuelt udviklet
processtyret automation.

Alt fra samme kilde:
Design, konstruktion, produktion, salg og
vedligehold / reparationer - Vi er din
partner til perfekt håndtering af nitter,
uanset udfordringen.

Akku nitte værktøj

FERO-BOLT®-Struktur Blindnitter
Denne nitte anvendes typisk hvor sikkerhed er i
højsædet pga. den synligt kontrollerbare låsning af

E
HØJSTYRK
r
blindnitte
mm
op til 6,4

trækstiften.
Produceres op til Ø 9,8 mm!

Trykluft-Hydraulisk
Nitteværktøj
OPTO®-Multigrip Blindnitte
Støv- og stænktæt allround nitte med stor nitteevne,
god udfyldning af borehullet samt tilpasset låsning af

FERO-BULB®- Struktur blindnitte

den tilbageværende trækstift.
Fås op til Ø 8,0 mm ved forespørgsel.

Den effektive fastgjorte trækstift garanterer meget
høj brudstyrke som gør nitten velegnet til fastgørelse
af emner inden for f.eks. bilproduktion og -

Processtyret Automation

reparation.

CERTO®-PERFECT- Forseglet blindnitte
Speciel og unik udformet nittehylsen giver et stort og
regulært hoved på den stærke CERTO-PERFECT nitte.
Dermed får du mere stabil proces og meget bedre
densitet i vand.

KRAFTFULDT GREJ
TIL KRÆVENDE job

OPTO®-BULB Muligrip Blindnitte
Stor nitteevne, høj træk og snit-styrke samt
velproportioneret nittehylsen kendetegner OptoBulb blindnitten.

Manuelt Nitteværktøj
SPECIAL-2 Folde Blindnitte
Styrken i nitten ved monteringen fordeles ligeligt
ved hjælp af den brede udfoldning af hovedet.

Kraftig og holdbar.

VVG Kontakt
JENS LINDE A/S
Karen Blixens Vej 6
DK – 7100 Vejle

tlf
+45 7585 8255
fax +45 7585 9250
mail info@jenslinde.dk

www.rivdom.com

VVG Nyeste motor-teknologi
Rivdom®TWO - Den stærke akku-nittepistol
til blindnitter op til Ø 6,4 mm i alle materialer
– også til højstyrke nitter.
Udover alle typer standard blindnitter
og struktur højstyrke-nitter som
FERO®-BULB og FERO®-BOLT,

håndteres både folde-blindnitter og låse-bolt
nitter uden ændring af indstillinger med en
kraft på 20.000 N og et meget langt
arbejdstræk på 30 mm.
Hurtig, driftsikker og kraftfuld.

Den ny-udviklede kulfri jævnstrømsmotor
(BLDC) garanterer en næsten slidfri,
vedvarende livscyklus.
Effektivitet og ydeevne samt batterikapacitet er øget med det lavere
strømforbrug og mindre varmeudvikling.

Høje motorhastigheder, støjsvag anvendelse
og hele integrationen af el-komponenterne i
motoren giver lavere vægt kombineret med
den velkendte behagelige ergonomi – alt i alt
et yderst brugervenligt værktøj!

Siden 2011 har VVG-akku-nittemaskinen
været den mest innovative og succesfulde i
den kabelfri bearbejdning af blindnitter –
populær blandt håndværkere og i industrien.

Det kraftfulde værktøj med tidsvarende
opbygningskoncept indeholder en lang række
interessante detaljer som f.eks. LED-oplyst
arbejdsområde eller visuel niveauindikator på alle
batterier. Låse mundstykke, hurtig-skift næsestykker
eller en speciel 12V/24V biloplader for uafhængigt
brug kan tilvælges.

Robust, godkendt og sikker.
Gennemsigtig opsamlebeholder
til trækstifte.

• Inklusive alle standard

Den nyeste generation af Li-Ion batterier er udstyret
med den populære visuelle niveauindikator på alle
batterier. Indikatoren er nu placeret bagerst på
batteriet, så du kan se batteriniveauet mens du
arbejder.

næsestykker i separat kasse
• Tilvalg af specielle
næsestykker til mange formål

Den innovative opbevaringsløsning
RivdomTWO kan leveres i det udbredte SORTIMO
L-BOXX system eller i et formgivet indlæg som passer
præcist til dine eksisterende Sortimo-kasser.
Begge versioner fås med et eller to 20 V Li-Ion
batterier, pakket i en solid papkasse.

• Lav vægt
• Fortræffelig ergonomi
• Gummibelagt komfortgreb
• Optimeret værktøjsposition
• Sikker ståplade

Arbejdsområde:
Blindnitter fra 4,0 op til 6,4 mm. Også
højstyrke nitter!
Arbejdstræk: 30 mm

LED belysning på nittepunkt

Trækkraft: 20.000 N
Max. stiftdiameter: 4,8 mm
Ladetid batteri 2,0 Ah : ca. 30 minutes
Vægt : 2 kg

KRAFTFULDT

grej...

Formgivet indlæg tilpasset SORTIMO L-BOXX

SORTIMO L-BOXX

inkl. Rivdom2, enten et eller to 20 V batterier,

inkl. rivdom2, enten et eller to 20 V batterier,

oplader, kasse med næsestykker samt

oplader, kasse med næsestykker samt

skiftenøgle.

skiftenøgle

Arbejdsområde:

VVG Banebrydende opladning af batterier
Ny elektronisk hurtiglader som identificerer det anvendte batteri
automatisk, præsenteres for første gang med RivdomTWO! I fremtiden
kan 16 V, 18 V og 20 V batterier oplades i den samme oplader!
Ladetiden på de nye Rivdom-batterier sætter også ny standard:
2,0 V Ah Li-Ion batteriet er fuldt opladet efter kun ca. 30 min!

...til KRÆVENDE job.

Blindnitter op til 5,0 mm (alle materialer)
Arbejdstræk: 21 mm
Trækkraft : 10.000 N
Maks. stiftdiameter: 3,4 mm
Ladetid: : < 1 hour
Vægt : 1,8 kg

www.rivdom.com

